
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-TCKH Cao Lộc, ngày        tháng 11  năm 2020 

V/v thực hiện kết luận của Thường 

trực HĐND tỉnh tại phiên họp 

thường kỳ tháng 10/2020 

 

   

      Kính gửi:            

                      - Các phòng, ban ngành, HTX trên địa bàn huyện; 

                      - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình huyện; 

                      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; 

Thực hiện Công văn số 1394/UBND-KT ngày 02/11/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh V/v thực hiện kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp thường 

kỳ tháng 10/2020.  Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung như sau:  

I. Về thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 

58/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh 

1. Yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã được giao nhiệm vụ chủ 

đầu tư các công trình, dự án năm 2020 tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải 

ngân kế hoạch vốn đã được phân bổ (nhất là với các đơn vị, dự án, nguồn vốn có tỷ 

lệ giải ngân còn thấp), phấn đấu năm 2020 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch 

vốn đã được cấp. 

Chủ động rà soát, đề xuất, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch về Kế 

hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 đảm bảo theo đúng 

quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn, khả năng nguồn vốn.  

Ban quản lý dự án khẩn trương xử lý số dư tạm ứng quá hạn tại Kho bạc 

Nhà nước huyện theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Các phòng Nông nghiệp và PTNT, Lao động Thương binh xã hội – Dân 

tộc theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kế 

hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn các xã; phối hợp tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND  huyện theo quy định. 

3. Các chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất tập trung cao độ cho việc 

thực hiện các dự án trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án 

triển khai đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa bàn giao xong mặt bằng. Tham mưu cho 

UBND huyện đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể, giao nhiệm vụ thực hiện giải 

phóng mặt bằng cho từng tổ chức, cá nhân để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện. 

4. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội -Dân tộc tiếp tục chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, báo cáo, đề 

xuất UBND huyện chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn hỗ trợ 

đồng bào dân tộc thiểu số miền núi theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 

31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan 

đến triển khai mô hình, dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu 
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quốc gia năm 2021 để có thể thực hiện ngay từ đầu năm, tăng cường hiệu quả sử 

dụng nguồn vốn. 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan 

liên quan chủ động chuẩn bị các nội dung liên quan đến triển khai mô hình, dự án 

phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021 để có thể thực 

hiện ngay từ đầu năm, tăng cường hiệu quả sử dụng nguồn vốn. 

6. Phòng Tài chính – Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở tiến độ, 

kết quả thu ngân sách chủ động tham mưu UBND huyện phương án xử lý hụt thu, 

điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 cho phù hợp; tham mưu phương án 

điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng 

giải ngân sang các dự án đang có nhu cầu vốn. 

II. Về việc triển khai Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 

của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp 

tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025 

 UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND xã, thị trấn và cơ quan 

liên quan theo chức năng, nhiệm vụ: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính 

sách (lợi ích, nội dung, quy trình, thủ tục…) đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

sản xuất, nhóm hộ sản xuất trên địa bàn. 

2. Khẩn trương rà soát, thẩm định các dự án, đề xuất hỗ trợ; hướng dẫn tổ 

chức, cá nhân hoàn thiện nội dung, thủ tục theo quy định, đảm bảo hoàn thành chỉ 

tiêu được giao về số lượng danh mục được hỗ trợ. 

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà 

soát, đánh giá tổng thể các hợp tác xã trên địa bàn để có cơ sở tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc; tạo điều kiện cho các hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh 

vực nông nghiệp tiếp cận được với các chính sách hỗ trợ của tỉnh.  

4. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế 

hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND trong năm 2021 

có hiệu quả; quá trình triển khai nếu phát hiện các nội dung còn bất cập, chưa phù 

hợp cần kịp thời báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền để xem xét, điều chỉnh 

theo quy định. 

5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các 

phòng chức năng tham mưu với UBND huyện liên hệ chặt trẽ với các sở ngành chủ 

động hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, HTX, doanh nghiệp tích cực triển khai 

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND kịp thời, hiệu quả./. 
 

Nơi nhận:                       
- Nhự trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- KBNN huyện; 

- Lưu: VT,  
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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